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РАСТЕНИЯТА –  
ИНДИКАТОР НА ПОЧВАТА

Признак	за	наличието	на	силнокисела	почва	
(pH	по-малък	от	4)	е	зеленеенето	на	повърхност-
та	на	почвата,	тя	се	покрива	с	тънък,	копринен	
зелен	пласт.	Зеленеене	може	да	има,	обаче	и	при	
слабокисела	почва,	ако	е	постоянно	на	сянка.

На	 кисела	 почва	 (pH	 4,1–5,0)	 виреят	 триц-
ветна	теменуга,	див	лапад,	живовляк,	хвощ,	див	
джоджен.	 От	 културните	 растения	 на	 кисела	
почва	могат	да	растат	ирга,	офика,	хрян,	лапад,	
люпен,	рододендрон,	хортензия,	витошко	лале,	
енчец.

На	слабокисели	почви	виреят	подбел,	пирей,	
глухарче	 (радика),	 лайка,	 благ	 бъз,	 детелина,	
папрат.	 В	 слабокисела	 почва	можете	 да	 садите	
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актинидия,	лимон,	дюля,	облепиха	 (ракитник),	
френско	грозде,	цариградско	грозде,	ягода,	аро-
ния,	 диня,	 тиквичка,	 тиква,	 патладжан,	 бобови	
култури	 (пеперудоцветни	 –	 фасул,	 леща,	 грах,	
соя,	бакла,	нахут),	картофи,	магданоз,	рози,	нар-
цис,	 бадан	 (бергения),	 астилбе,	 божур,	 лайка,	
метличина,	камбанка.

На	неутрална	почва	 (рН	6,1	 –	 7)	 виреят	ов-
чарска	 торбичка,	 лобода,	 коприва,	 врабчови	
черва,	можете	 да	 засадите	 ябълка,	 круша,	 сли-
ва,	 вишна,	 орлови	 нокти,	 орех,	 бадем,	 малина,	
лук,	чесън,	целина,	 салати,	 спанак,	копър,	мор-
ков,	цвекло,	ряпа,	кръмно	цвекло,	репичка,	бяла	
ряпа,	 зеле,	 домати,	 чушка,	 краставица,	 пъпеш,	
фасул,	 слънчоглед,	 грах,	 маточина,	 астра,	 ши-
бой,	 иглика,	 хризантема,	 ирис,	 флокс,	 гергина,	
лале,	клематис.

На	основна	почва	(рН	по-висок	от	7)	растат	
мак,	поветица,	бял	вечерник.	За	засяване	върху	
нея	 са	 подходящи	 житни	 растения,	 царевица,	
мак,	декоративни	мъхове	и	някои	растения,	ха-
рактерни	за	алпийския	климат.

Глухарчето	и	подбелът	са	индикатори	за	на-
личието	 на	 влажни	 глинести	 почви,	 а	 врабчо-
вите	чревца,	лободата	и	копривата	–	 за	плодо-
родна,	богата	на	азот	почва.	На	кисели	торфени	
почви	виреят	хвощ,	калуна,	багулник,	 синя	бо-
ровинка,	клюква	(червена	боровинка).
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА СЕМЕНАТА

Най-добре	 семената	 да	 се	 подбират	 според	
района.	Хибридите	са	по-скъпи	от	семената,	тъй	
като	ще	трябва	да	се	опрашват	ръчно,	развиват	
се	 по-бързо,	 дават	 по-богата	 реколта	 и	 са	 по-
устойчиви	на	болести,	така	че	може	би	по-голе-
мите	разходи	са	оправдани.	Не	можете	да	вземе-
те	семена	от	хибридите,	защото	те	не	предават	
качествата	си	по	наследство.	Преди	да	си	купите	
семена,	проверете	колко	години	могат	да	запа-
зят	 своята	 кълняемост	 (отношението	 между	
количеството	засети	семена	и	количеството	по-
кълнали).	 С	 течение	на	 времето	 кълняемостта	
на	 семената	 се	 изменя,	 като	 постепенно	 нама-
лява	в	различна	степен	за	различните	култури.	
Неправилното	 съхранение	 на	 семената	 рязко	
намалява	кълняемостта	им.	Те	трябва	да	се	съх-
раняват	при	постоянна	влажност	и	температу-
ра,	 а	 най-подходящата	 температура	 е	 10–12°С.	
В	 градски	 апартамент	 семената	 трябва	 да	 се	
съхраняват	 в	 затворен	 стъклен	 буркан	 или	 в	
плътно	 залепено	 целофаново	 пликче,	 за	 да	 не	
изсъхнат.	Най-добре	е	бурканът	или	целофано-
вият	плик	да	бъдат	поставени	на	перваза.	Семе-
ната	 понасят	 отрицателните	 температури,	 те	
не	 влия	ят	на	 кълняемостта	им.	Променливите	
температури	 са	 им	 противопоказани,	 затова	
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не	трябва	да	 се	държат	в	помещение,	 което	 се	
затопля	само	от	време	на	време,	защото	така	се	
получава	временно	повишаване	на	влажността	
на	 въздуха,	 семената	 се	 „изпотяват“,	 след	 това	
изсъхват,	после	отново	се	навлажняват	и	т.н.	А	
това	води	до	загуба	на	кълняемост.

Кълняемост на семената в зависимост от 
срока на съхранение

Преди	 да	 засеете	 стари	 семена,	 проверете	
тяхната	кълняемост.	За	тази	цел	вземете	10	се-
мена,	поставете	ги	върху	слой	тоалетна	хартия,	
покрийте	ги	с	втори	слой,	сложете	ги	в	чинийка	
и	ги	навлажнете	с	вода.	Оставете	ги	за	две	дено-
нощия,	 а	 след	 това	пребройте	колко	 семена	 са	
покълнали.	Ако	са	5–6,	кълняемостта	е	добра	и	
семената	могат	да	се	използват;	ако	са	3–4,	ще	
трябва	да	засадите	двойно	повече	семена;	ако	са	
1–2,	семената	трябва	да	се	изхвърлят.

За	да	 определите	необходимото	ви	количе-
ство	семена	за	посев,	вземете	от	таблицата	дан-
ните	 за	 нужната	 ви	 култура	 и	 ги	 умножете	 по	
дължината	 на	 лехата,	 предназначена	 за	 тази	
нея.	 Не	 трябва	 да	 сеете	 много	 на	 гъсто,	 нито	
прекалено	на	 рядко.	При	 гъсто	 засаждане	 рас-
тенията	ще	си	пречат	едно	на	друго,	а	при	раз-
реждането	им	можете	да	повредите	 съседните	
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култури.	При	прекалено	рядко	засяване	общата	
енергия	на	кълновете	(на	принципа	„заедно	сме	
силни“)	рязко	ще	падне,	семената	ще	покълнат	
по-лошо,	ще	бъдат	по-безсилни	пред	плевелите,	
които	са	родни	деца	на	земята-майка	и	имат	по-
голяма	 енергия	 за	 растеж	 и	 по-голяма	 жизне-
ност	от	културните	растения,	затова	те	веднага	
ще	се	възползват	от	свободното	пространство	и	
ще	го	заемат.

Поради	тази	причина	най-добре	е	да	не	сее-
те	на	редове,	а	да	засявате	семената	в	лехи,	как-
то	се	сеят	житни	култури.	Тогава	за	плевелите	
просто	няма	да	остане	място.

Навикът	да	сеем	на	редове	е	дошъл	от	про-
мишленото	селско	стопанство,	където	е	въведен	
този	начин	заради	техниката,	която	се	използва.

Полезни сведения за семената

ОПТИМАЛНИ СРОКОВЕ ЗА ПОСЕВИТЕ

Когато	 кокичето	 разцъфне,	 сеем	 разсад	 за	
доматите	–	около	70–75	дни	преди	да	го	пики-
раме	в	 градината.	По	 същото	време	можете	да	
сеете	за	разсад	пипера	и	патладжана,	целината,	
ягодите,	 както	 и	 петунията,	 тютюна	 и	 двего-
дишните	растения.

Свръхранен	посев	на	студоустойчиви	култу-
ри	 може	 да	 направите	 веднага,	 щом	 снегът	 се	
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стопи.	Почвата	все	още	съдържа	много	влага	и	
не	бива	да	се	сади	в	калта.	С	гребло	„бранувайте“	
лехите,	по	дължина	и	широчина.	Оставете	поч-
вата	 за	 едно	денонощие,	 за	да	поизсъхне.	Вед-
нага	щом	повърхностният	 слой	изсъхне,	 сейте	
тези	 устойчивите	 на	 студа	 култури,	 пък	 дори	
само	 на	 едно	 редче.	 Така	 ще	 имате	 възможно	
най-ранни	 зеленчуци.	 Първата	 ви	 работа	 след	
това	е	да	покриете	лехите	с	найлон.

Масовият	цъфтеж	на	подбела	е	сигнал	за	зася-
ване	на	студоустойчивите	култури	 (репички,	ко-
пър,	салати,	спанак,	кромид	лук,	магданоз,	целина,	
киселец,	ревен,	фуражна	ряпа,	бяло	зеле).	Тогава	
може	да	се	садят	за	разсад	тиква,	цветно	зеле,	бро-
коли,	брюкселско	зеле.	Това	е	времето	да	се	посеят	
за	разсад	и	краставиците	и	тиквичките	(около	25	
дни	преди	пикиране	на	разсада	в	градината).

Когато	 започне	 да	 цъфти	песекинята	 (дива	
череша),	можем	да	 садим	картофите.	По	 също-
то	 време	 направо	 в	 цветните	 лехи,	 можем	 да	
засеем	студоустойчивите	цветя	като	лайка,	мет-
личина,	камбанки	и	астри.	За	разсад	можете	да	
посеете	и	цвекло,	но	му	осигурете	добро	скри-
валище	от	ниските	температури,	защото	то	при	
температури	по-ниски	от	+4°С	ще	се	развие	само	
на	листна	маса	и	няма	да	образува	грудка.

След	цъфването	на	люляка	можем	да	садим	
директно	в	градината,	но	под	найлон	тиквени-
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те	култури	(краставици,	тиквички,	тикви),	а	на	
открито	 –	 зелевите	разсади,	 в	 това	 число	и	на	
цветното	зеле.	Това	е	подходящото	време	за	са-
дене	на	арпаджик	и	кромид	лук.	Под	покривало	
можете	да	насадите	луковиците	или	разсада	на	
гладиоли	и	гергини	и	да	посеете	турта,	невен	и	
други	цветя,	които	се	страхуват	от	студа.

Когато	 разцъфне	 червената	 калина,	 бъдете	
сигурни,	че	повече	няма	да	има	силни	студове	и	
тогава	на	открито	можете	да	разсаждате	цвекло-
то	и	доматите,	а	пипера	да	разсадите	в	парник.

ПРИЧИНИ ЗА ЛОША КЪЛНЯЕМОСТ

1.	 Засаждане	на	стари	семена.
2.	 Посев	в	прекалено	влажна	почва	–	кисло-

родът	в	нея	е	малко.	Дори	и	в	най-плодородна	
почва	семената	могат	да	загинат,	ако	в	нея	има	
малко	кислород.

3.	 Използване	 на	 отровни	 химикали	 пре-
ди	засяването	–	загиват	не	само	вредителите	и	
причинителите	на	болести,	но	и	полезните	ми-
кроорганизми.	 Този	 неблагоприятен	 ефект	 се	
получава,	 когато	 цялата	 повърхност	 на	 лехата	
се	 обработи	 с	 манганоцинков	 калиев	 тор	 или	
концентриран	разтвор	на	турта,	затова	те	тряб-
ва	да	се	употребяват	локално	–	само	в	посадъч-
ните	гнезда	или	в	браздите.	
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕРНОТО 
ГРАДИНАРСТВО: 

Първи	принцип:	Не поливайте, а съхранявай-
те влагата.

Втори	 принцип:	 Не плевете, а изрязвайте 
плевелите.

Трети	принцип:	Не прекопавайте, а само раз-
рохквайте.

Четвърти	принцип:	Не орете земята, а ѝ се 
наслаждавайте.

Най-важното	за	всички	градинари	е	да	се	на-
учат	да	си	почиват	чрез	заниманията	в	градина-
та,	да	ценят	труда	си	и	да	се	радват	на	резулта-
тите	от	него.
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